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توجه! بسیاری از مطالب این نرشیه مزین به 

اسامءمتربکه است. لذا در حفظ آن کوشا باشید.
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همکاران مسجدی: علیرضا سیفی ، محمدحسین شیرینکار
بهنام نعمتی، سعید صدقی مهر و مجید انجیرانی

با ارسال اخبار، تصاویر و پیامک ،  در تولید این نرشیه 

سهمی داشته باشید. 
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دراینشمارهمیخوانید:

درگفتگوباسعیداخالقیمطرحشد

کودکانونوجوانان؛
مخاطباناصلی

برنامههایمسجد
بههمراهگزارشتصویریازطرحصالحین

دل گویه های یک مهسنگر
بنام اول بی انتها و آخر بی انتها

کنیم؟ کجا آغاز  از 
گفته و شنیده شود حکمت روزه داشتن بگذار                باز هم 

صبرت آموزد بر تسلط نفس                وز تو شیطان تو رمیده شود      
      هرکه صبرش ستون ایمان بود                پشت شیطان از او خمیده شود

سـام بـر شـما مهمانـان رمضـان و بنـدگان خـوب خـدا. بـه نظرتـان آیـا بهتـر نیسـت در ایـن ایـام مقـدس از 
کـه هـدف مـا از اجـرای اعمـال ایـن مـاه پربرکـت چیسـت؟ مطمئنـا  خودمـان شـروع بکنیـم و از خـود بپرسـیم 
جـواب قریـب بـه اتفـاق عزیـزان بـر ایـن اسـت کـه مـا می خواهیـم بـا اسـتعانت از درگاه خداوند عـادل و قادر از 
بـودن بـه شـدن برسـیم. شـما خـوب مـی دانیـد حفـظ و ادامه ی هر موفقیتی مشـکل تر از رسـیدن به آن اسـت. 
بنابرایـن خودسـازی مـا بایـد بـا روش و منشـی انجـام بگیـرد کـه بتوانیـم در طـول ایـام سـال مهمـان و محبـوب 

خـدا باشـیم. حـال ایـن مهـم چگونـه ممکـن خواهـد شـد؟ منتظـر جـواب ها و پیشـنهادات شـما هسـتیم.
                                                                                                                              دوستدار و برادر شما

                            یمینی

مهسنگر
نظـری در مـورد مسـجدمون نداریـد؟ توصیـه ای 
که به نمازگزارا بگید؟ سـوالی  به ذهنتون نمیرسـه 
گوشـی مبـارک  کافیـه  از مسـئولین نداریـد؟ فقـط 
رو از جیـب بیاریـد بیـرون و پیامتـون رو برامـون 

بفرستید.
چاپ و پیگیری پاسخش از ما. 

:912****307
بـی  و  خشـک  کمـی  مصاحبه هاتـون  نظـرم  بـه 

روحـه. 

سامانه پیامکی: 1000500600700

S a n g a r e M a h a l l e . i r سایت:

یادیاران
آموزشساختنارنجکبرشیشهمسجد

مسـجد  رفتـم  آمـدم.  یـزد  طریـق  از  برمی گشـتم.  تبعیـد  از  بنـده 
جـزء  اینجـا  اینکـه  مثـل  دیـدم  ره(.  صدوقـی  )آیـت اهلل  ایشـان 
محیـط اختنـاق کشـور ایـران نیسـت؛ تـوی مسـجد اعالمیه هایـی 

زده بودنـد؛ خیلـی آزاد، همـه می آمدنـد می خواندنـد. و یـا طریقـه 
بودنـد  کـه این هـا زده  نارنجـک دسـتی  یـا  کوکتـل مولوتـف  سـاختن 

نمی کـرد  جرئـت  انتظامـی  ی  نیـرو مسـجد!  شیشـه  پشـت 
بکنـد. را  این هـا  بـرود 

سـخن  مقامـات  علیـه  صریـح  به طـور  منبرهـا  در 
صدوقـی،  آیـت اهلل  شـجاعانه  روحیـه  ایـن  می گفتنـد. 

بـود. کـرده  هـم شـجاع  را  یـزد  مـردم 

نیایشخاطره رهبری از آیت اهلل صدویق در دوران مبارزه با رژمی طاغوت
کنیم استغفار

زبـان  بـه  آدم  همین طـور  کـه  کنیـد  توجـه 
اسـتغفراهلل،  اسـتغفراهلل،  اسـتغفراهلل،  بگویـد: 
امـا حواسـش این طـرف و آن طـرف باشـد، ایـن 
فایـده ای ندارد؛ این اسـتغفار نیسـت. اسـتغفار 
بایـد  اسـت؛  خواسـتن  یـک  دعاسـت،  یـک 
انسـان حقیقتـًا از خـدا بخواهـد و مغفرت الهی 
گنـاه  ایـن  مـن  بطلبـد:  را  پـروردگار  گذشـت  و 
کـن، از ایـن  کـرده ام؛ پـروردگارا! بـه مـن رحـم  را 
گنـاه مـن بگـذر. اینطور اسـتغفار کردنی نسـبت 
گناهـان، مسـلمًا غفـران الهـی را  بـه هـر یـک از 
پشـت سـر خواهـد داشـت؛ خـدای متعـال ایـن 

بـاب را بـاز فرمـوده اسـت.
امام خامنه ای/1386/6/23

)اجوبة االستفتائات، س 753(

احکام
کارحرام! رنجوسختیبرای

او  برای  روزه  می داند  این که  با  ندارد.  خوشی  حال وروز  و  شده  بیمار 
ضرر دارد و باعث تشدید بیماری اش می شود، اصرار دارد به تکلیف 

کند! شرعی خود عمل 
که  واجب  او  بر  روزه  شرع،  همان  به حکم  بداند  باید 

نیست هیچ، بلکه حرام است.

برنامه سخنرانی بعد از نماز ظهر ماه مبارک رمضان:
دهه سوم: دهه اول:             10 الی 15 رمضان:     15 الی 20 رمضان:  

حجت االسالم عسکری | حجت االسالم ارجمندی | حجت االسالم دهقان نیری | حجت االسالم ملکی

سرمقاله
حرف دل مردم

مـا فقـط یـک سـؤال داریـم از مسـئوالن محتـرم: فقـط بگوییـد حـرف دل مـردم 
کـه راهـی نیسـت.  را چگونـه می تـوان شـنید؟ جـز راه مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
راه مسـتقیم یعنـی این کـه برونـد پـای درد دل هـای مـردم بنشـینند یـا درجایـی 
کـه مـردم همـه جمع انـد، )مثـل نمـاز جمعـه و راه پیمایـی و...( ببیننـد اوضـاع 
که  گرفتـن اخبار از واسـطه هایی  چندچنـد اسـت؟ راه غیرمسـتقیم هـم یعنـی 

یکـی از ایـن واسـطه ها رسـانه ها هسـتند.
کـه اصـًا از مسـئوالن انتظـاری نمـی رود.  در مـورد نشسـتن پـای حـرف مـردم 
چون کـه نـه وقـت دارنـد و نـه حـال! وقتـی مـردم جمـع می شـوند و حرفـی را بـا 
کـه توهـم  هـم می زننـد هـم 
یعنـی  دارد،  وجـود  توطئـه 
گروهـی  اسـت  ممکـن 
شعارنوشـته    افـراِد  ایـن 
باشـند  آورده  را  به دسـت 
بـودن  دلواپـس  ادای  تـا 
امیـدی  پـس  دربیاورنـد! 
مسـتقیم  روش هـای  بـه 

. نیسـت
غیرمسـتقیم  روش  در 
را  ملـی«  »رسـانه  کـه  هـم 
خوانده انـد  میلـی«  »رسـانه 
و  نشـریات  سـایر  و 

که این حرف ها را می زنند، »تندرو« می نامند. بماند که خودشـان در  تارنما هایی 
می کننـد! تصویـر  کرکـس  بـال  بـا  همـراه  و  عریـان  را  شـهدا  نشریات شـان 

کـه  کـه بـه رسـانه های دروغ گـو و نامـرد خارجـی دل نبسـته باشـند  کنـد   خـدا 
آن وقـت دیگـر اوضـاع خیلـی بـد می شـود.

متفـاوت  روش  یـک  از  کـه  اسـت  ایـن  مـا  پیشـنهاد  کـرد؟  بایـد  چـه  پـس 
بررسـی های  در  نمـی رود!«  خطـا  احتمـال  دیگـر  کـه  »جایـی  کنیـم:  اسـتفاده 
گـر تعـداد از یـک مقـدار بیشـتر شـود، دیگـر احتمـال تقلـب  احتمالـی می گوینـد ا
نمی شـود  آن  در  کـه  روش هاسـت  همیـن  از  یکـی  انتخابـات  نـدارد.  وجـود 
کـرد. چـون جمعیـت میلیونـی پـای صندوق هـای رأی آمـده اسـت  تشـکیک 
کسـی نمی توانـد حقیقـت را تغییـر دهـد. حـاال انتخابـات 88 باشـد یـا 92  و 
کـه برخـی در آمـاِر بیـش از 10 میلیـون هـم تشـکیک  فرقـی نـدارد. البتـه بمانـد 

! می کننـد
و  بـود  حیرت انگیـز  مـردم،  پرشـور  حضـور  آمـار  غـواص،  شـهدای  تشـییع  در 
هرگونـه احتمـاِل تقلـب و توطئـه را بـه هـم مـی زد. هرکسـی بـا هـر خـط فکـری و 
کار دستش آمده است. البته منهای  جریانی این تشییع را دیده باشد، حساب 
کـه بعیـد اسـت چشـم »کوربین«شـان اصـاًل ایـن حماسـه را  رسـانه های غربـی 
دیـده باشـد. در کنـار این حضور چشـمگیر، شـعار »پیامی آورده انـد« هم زبان زد 
دوسـت و دشـمن قـرار گرفـت. فقـط می مانـد کـه ما این پیـام را بفهمیم تـا بدانیم 

کنیـم. حـرف دل مـردم چیسـت و دیگـر نتوانیـم در چیـزی خدشـه 
برسـاند  جمعیـت  بـه  را  خـودش  می توانـد  طـور  هـر  هرکسـی  دیگـر  این جـا 
کـه نمی توانیـم از قـول آن هـا ادعـا بکنیـم. ولـی در  و حرف شـان را بشـنود. مـا 
کننـد«  کـه می گوینـد »بعضـی می خواهنـد شـهدا را مـال خـود  جـواب آن هایـی 
کنیـد. دیگـر قضـاوت بـا شـما. جمـات  می گوییـم بـه متـن جمـات مـردم نـگاه 
خیلـی گویـا هسـتند و هـر کـس نقـدی دارد، بایـد بـه محتـوای این جمله هـا بکند:
کدخـدا  منتظـر  گـر  ا شـهدا  سیاسـی!  خرم شـهرهای  فتـح  سـرداران   •

بـود. نشـده  آزاد  هـم  اآلن  خرمشـهر  می ماندنـد، 
که )بعضی مسـئوالن( با قاتالن شـما خوش و خندان  • شـهدا شـرمنده ایم 

هستند.
گویا حسین دیپلماسی بعید نبود! کوفیان،  کردند  • از آب هم مضایقه 

گره خورده اسـت  • همه بدانند آب خوردن ما مردم، به »سـالم بر حسـین« 
نه بـه تحریم ها!

بتواننـد  تـا  بشـنوند  را  مـردم  دل  حـرف  مسـئوالن  کـه  می خواهیـم  فقـط  مـا 
باشـند! آن هـا  واقعـی  نماینـدگان 



مصاحبه

مصاحبه

اشاره: از سال 69 با بسیج و مسجد بزرگ شده و االن آنقدر مسئولیت ریز و درشت 
که وقت نکند دو روز در هفته در جلسات هیئت امنا و شورای فرهنگی مسجد  دارد 
گاه و بیگاه با بچه های مسجد جلسه نگذارد )ولی می گذارد!(. شور و  کند و  شرکت 
شد  باعث  نوجوانان  و  کودکان  برای  ریزی  برنامه  برای  اخالقی  سعید  حاج  اشتیاق 
همزمان با آغاز طرح جوانه های صالحین در مسجد، به سراغ او برویم. این شما و این 

مصاحبه متفاوت سنگرمحله با مشاور امام جماعت در امور فرهنگی:

که جذب مسجد شدید؟ :  دوست داریم بدونید چی شد 
بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم؛ مـن سـال 68 - 69 عضـو بسـیج شـدم و قبـل 
کـردم و در هیئت هـا  از اون هـم در مسـجد مثـل همیـن مکبرهـا، مکبـری مـی 
کـردم. علـت عضویـت در بسـیج هـم  و مراسـمات قرآنـی مسـجد شـرکت مـی 
کـردم. تـا سـال 71  گـروه سـرود بـود و در مـکان هـای مختلـف سـرود اجـرا مـی 
کـه دیگـه پایگاهمـون عـوض شـد.  از همـون اول در فعالیـت هـای بسـیج و 

مسـجد حضـور داشـتیم. 

:  خـب حـاال چـرا بـا ایـن همـه مشـغله هنـوز هم در مسـجد حضـور  و 
فعالیـت دارید؟

َمـا َیْعُمـُر َمَسـاِجَد اهّلِل َمـْن آَمـَن ِبـاهّلِل 
َ
 مـا یـک آیـه در قـرآن داریـم کـه مـی فرمایـد: ِإّن

َیـْوِم اآلِخـِر )توبـه،18( ؛ کسـانی کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارنـد، مسـاجد 
ْ
َوال

را آبـاد مـی کننـد.   آبـاد کـردن مسـاجد هـم فقـط امـور مالـی نیسـت کـه مثـال یکی 
مبلغـی را بـرای مسـجد بپـردازد و بگویـد کـه مـن مسـجد را آبـاد کـردم. خب البته 
ایـن هـم هسـت. امـا آبادانـی مسـجد بـه فعالیـت هـا و کارهایـی کـه در آن انجـام 
می شود بستگی دارد. و کمک به رونق فعالیت های فرهنگی و مذهبی باعث 
آبادانی مسجد می شود. لذا چون من خودم از قدیم در بسیج و مسجد فعالیت 
داشـتم، االن هـم دوسـت دارم تجربیاتـی رو کـه کسـب کـردم در اختیـار دوسـتان 

قـرار بدهـم و بـا همیـن تجربـه هـا بتوانیـم به رونق مسـجد کمک کنیم. 

کـه بایـد براشـون برنامه ریـزی  :  بـه نظـر شـما مهمتریـن قشـر مسـجد 
کدام قشـر اسـت؟ کـرد 

کـودکان و نوجوانـان.  قاعدتـا بـه نظـر مـن مخاطبـان اصلـی فعالیـت هـا و 
کارهـای مسـجد کـودکان و نوجوانـان هسـتند و در واقـع فعالیت هـای فرهنگـی 

کودکان و نوجوانان متمرکز بشـه. چون این ها آماده ی پذیرش  بیشـتر باید روی 
کـه سنشـان بیشـتر بشـه بتواننـد از ایـن  معـارف اسـالمی هسـتند و ان شـا اهلل 
معـارف بـه خوبـی بهـره بـرداری کنند. طبیعتـا نونهاالن مثل یک نهال هسـتند 
یـم پـرورش بدیـم.  کـه دوسـت دار کـه می توانیـم از همـان ابتـدا بـه همـون روشـی 
گر بخواهیـم این فعالیـت ها را  بـرای فعالیـت هـای فرهنگـی هـم همینـه. مثـال ا
در دانشـگاه بـرای دانشـجویان انجـام بدیـم در واقـع سـخت شـکل میگیرد مگر 

اینکـه خودشـان از قبـل مسـجدی باشـندو مذهبـی بـار آمـده باشـند. 

:  یک آرزوی بر آورده نشده از نظر شما در این مسجد ؟
کـه نشـده.  حضـور پررنـگ جوانـان و نوجوانـان در صـف نمـاز جماعـت 
االن تعـداد مسـن هـا بیشـتره.  البتـه احتـرام افـراد مسـن هـم واجبه اما دوسـت 
یـم صفـوف نمـاز جماعـت مملـوء از جوانـان و نوجوانـان باشـد و درواقـع  دار

بایـد سـن مسـجد جـوان باشـد.

که به این منجر می شود، چیست؟ :   مهمترین راهبردی 
یکـرد.  بایـد بـه نوجوانـان  اصـالح فعالیـت هـا و اصـالح سـاختار و تغییـر رو
کـردن را  بهـا بدهیـم و ایـن فرصـت را بهشـان بدهیـم و درواقـع اجـازه تجربـه 

بهشـان بدهیـم.

کـه باید در  کـه پـول هسـت. از نظـر شـما اولیـن پروژه  گـه االن بگـن  :  ا
مسـجد انجام بشـه چیه؟

از:  اعـم  نوجوانـان  بـرای  مسـجد  برنامـه  فـوق  هـای  فعالیـت  میگـم  بـازم 
جـذب  باعـث  کـه  هایـی  فعالیـت  و  اردو  و  تواشـیح  سـرود،  گـروه  تشـکیل 
نوجوانـان بشـه.  البتـه ایـن فعالیـت هـا متعـدده و خیلی چیزها میتونه باشـه. 
مثـال بایـد در تابسـتان بـرای اردو برنامه ریـزی بشـه. حـاال یـا داخـل اسـتان و یـا 

خـارج اسـتان مثـال ببریـم مشـهد، شـمال و ... 

کاش تو مسجد جامع اینطوری بود )االن نیست(:     :
بماند!... 

گفتن باشه بگید. که قابل  :  خب یه چیزی 
کاش تو مسجد همدلی بیشتر بود. بین مسئولین، نمازگزارا

که به ذهنتون  : مـن چندتـا کلمـه و جملـه میگیم و شـما اولین چیـزی 
می رسـه در مـوردش بگید:

امام جماعت: محور فعالیت های مسجد 
سنگر محله: پیام آور فعالیت های مسجد

و  کار باشـه  بایـد روش  البتـه  بانشـاط  طـرح جوانـه هـای صالحیـن: طـرح 
کیفـی خـوب باشـه. گـه از نظـر  طـرح جوانـه هـای صالحیـن خیلـی خوبـه امـا ا

:   و آخرین صحبت شما با ما مسجدی ها؟
بـه مهـر میهـن  بـه دسـت هـم دهیـم  کـه میگـه دسـت  بیـت هسـت  یـک 
خویـش کنیـم آبـاد حـاال مـا بایـد دسـت به دسـت هـم دهیم به مهر مسـجد 

کار را بکنیـم. کنیـم آبـاد و بایـد ایـن  خویـش 

 مشاره بعد منتظر مصاحبه با پیرغالمان مسجد باشید.

سعیداخالقی،مشاورامامجماعتدرامورفرهنگی:

کودکانونوجوانان؛مخاطباناصلیبرنامههایمسجد

در قاب صتویر
که تابستان امسال در مسجد دارد می افتد: گزارش تصویری از اتفاقی                                                   

کانون فرهنگی مسـجد در  کـه بـه همت پایگاه بسـیج شـهید صـدر و  طـرح جوانه هـای صالحیـن 
گوشـه ای از برنامـه هـای طـرح را برای شـما به تصویر کشـیده ایم: حـال اجراسـت. 

• طرح با اردوی دهکده آبی پارس و 
کرد. کار  استقبال بچه ها عمال آغاز به 

• جلسات فشرده برنامه ریزی با حضور 
نوجوانان

کالس روخوانی و روانخوانی قرآن  •

کاریکاتور هم مشتری های  کالس جذاب   •
خاص خودشو داره

که پای ثابت هر روزه  • فوتبال و والیبال هم 
برنامه هاست. 

کالسی سرشار از  • داستان شیرین راستان! 
اعتقادات.

کالس های طرح  • احکام هم بخشی از 
است.

کاریکاتور هفته:
کـه همـه جلـوی  کاریکاتـور واقعـی داریـم. چیـزی  ایـن هفتـه یـه 
چشمامون می بینیم و  باید بخاطرش به جای خنده گریه کرد:

مسجد چطوری باشه؟
یه سوالی که شاید ذهن شما رو هم مشغول کرده باشه 
مسجدیه؟  چه  بچه ها  نظر  از  خوب  مسجد  یه  که  اینه 
رو  فرستادیم سراغ  نعمتی  بهنام  آقا  نوجوانمون،  همکار 
چطور  مسجدمون  شما  نظر  به  بپرسه  ازشون  تا  بچه ها 
باشه بهتره؟ با هم جواب سه نفر از بچه ها رو در این مورد 

می بینیم:

شایان شکری، 13 ساله
مسجد جای بازی داشته 
گیر  بهمون  بزرگا  آدم  و  باشه 
ندن. تو همین نشریه  قسمتی 
برای کودکان وقسمتی رو برای 

فوتبال و ورزش بگذارید .

رضا بیات، 12 ساله
تمیز  و  مرتب  های  برنامه 
داشته باشه. والیبال و قرآن رو 
به صورت حرفه ای یاد بدن 
کنن نماز رو به دیگران  و سعی 

یاد بدن.

امیرمحمد شوندی، 12 ساله
سرگرمی های  دارم  دوست 
زیادی داشته باشه. تو نشریه هم 

لطیفه قرار بدید.

مصاحبه2


